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7.  Fastställande av budget, samt avgifter.

8.  Övriga frågor.
 - Uppställningsplatsen – regler vid   
              tilldelning av plats och uppställande  
   av tält.
 - Utlåning av båtplats – information  
              om vad som gäller.
 - Ny kran – hur är läget just nu.
 - Underhåll och reparationer i 
              hamnen 
     
9.  Mötets avslutande          

1.   Mötets öppnande.

2.   Fråga om mötets behöriga utlysande.

3.   Val av ordförande och sekreterare för  
      mötet.

4.   Val av två justeringsmän att jämte  
      ordförande justera mötets protokoll, 
      dessa är tillika rösträknare.

5.   Behandling av inkomna motioner.

6.   Ärenden som styrelsen vill bringa 
      under mötets beslut.
 - Webbkamera i hamnen. 

Dagordning
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Även 2021 har vi påverkats av Coronapande-
min. Utfallet av pandemin kan sammanfattas
med två större effekter för oss. Den ena är att vi 
som alla andra har saknat våra utländska
gästbåtar och husbilsägare, samt att vi själva 
varit avstängda från längre båtresor. Den andra
är att vi svenskar har semestrat hemma mycket 
mera och det har givit oss många nya
medlemmar under 2020 och 2021, med en 
förstärkt ekonomi som resultat.

Husbilarna har ökat med 46 % och är nästan 
på samma nivå som när vi hade 2017–2019. 
Det ökade intresset av svenska hudsbilsägare 
har ersatt de saknade utländska gästerna.
Gästbåtarna ökade med 10 % jämfört med 
2020, men vi behöver öka med ytterligare 250
gästnätter, eller 40 %, innan vi är uppe i sam-
ma nivå som 2018–2019.

Vår uthyrning av före detta varvshallen har 
lyckats bra och den är full inför vintern. Vårt
samarbete med Getterön Stenfastigheter har 
fungerat utmärkt. Inför denna uthyrning var ju
vår nya hydraul-vagn nödvändig och den har 
haft bra beläggning både under vår och höst.
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På kostnadssidan har vi överlag summor som 
stämmer med budget, nästan över hela
kontoplanen. Endast elkostnaderna blir högre 
än budget, vilket beror på elbristen i Europa
med de rejält högra priserna per kWh. Här är 
vår budget osäker, vem kan förutspå dessa
priser? Vi kommer att lämna mera information 
på höstmötet.

Vår prognos för 2021 ger ett bra resultat. Vi 
överträffar budgeten med nästan 500 tkr. Vi tog
en del av kostnaderna för bryggreparationerna, 
ca 100 tkr, redan förra året, vilket var
budgeterat detta år. I övrigt är det ökat med-
lemsantal som ger ca 100 tkr mera intäkter,
husbilar ca 200 tkr och sjösättning/upptagning 
ca 200 tkr.

Vi får en kostnadsökning till kommande år pga. 
prisökningar med ca 2,0 - 2,5% och vi följer
med i den trenden genom att höja en hel del 
avgifter med 2 %. Dessutom sker höjning av
båtplatsavgifter med 4 % enigt förkalkylen för 
den nya kranen. Där fick vi ju beviljat 1 000 tkr
i bidrag av Sparbanksstiftelsen i Varberg och 
som minskar vår investering och kostnad helt
enligt det alternativet i förkalkylen.

           
     Ekonomi

           
      Getterön Marina och Blå Flagg

Blå Flagg är en internationell miljömärkning som 
drivs internationellt av Foundation for Environmen-
tal Education (FEE) och som finns på över 4000 
stränder och hamnar i 49 länder runt om i världen. 
Varje hamn eller strand med Blå Flagg måste 
uppfylla ett antal kriterier inom områdena vatten-
kvalitet, säkerhet och service, miljöutbildning samt 
information. 
I Getterön Marina uppfyller vi alla de hårda kraven 
som finns för Blå Flagg. Det är allt ifrån att ha 
en väl fungerande miljöstation för det avfall som 
uppstår i samband med att vi vistas i hamnen till 
att verka för en god information till medlemmar 
och gäster.
I vårt fall innebär det att vi informerar om den fan

tastiska närmiljö vi har. Bland annat om Getteröns 
Naturreservat och om hur Allemansrätten fungerar. 
Därför finns det på våra anslagstavlor viktig 
och dessutom mycket läsvärd information från 
Länsstyrelsen i Halland och Naturvårdsverket
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Vill du vara kranskötare?
För att säkra framtiden, hålla nere 
avgifterna för medlemmar och för en 
effektiv hantering av hamnen, behö-
ver vi nu komplettera styrkan med fler 
kranskötare.
Nu ett ännu mer spännande uppdrag 
med den nya kranen som ska tas i bruk 
nästa år

Du behöver naturligtvis inte vara en 
expert, men intresserad och engagerad 
och tillgänglig vid behov. För att hante-
ra den nya kranen får du naturligtvis en 
utbildning

Det är idag ett glatt gäng som engage-
rar sig i hamnens praktiska verksam-
het. Vill du vara en av dessa, hör då av 
dig till Anders Dagefors, 
tel. 0725-21 75 57

           
   Kranskötare

           
    Kranen

Inför nästa års sjösättningar ska den nya kranen stå 
klar.
Kranen kommer att leveras från det danska företaget 
DK Cranes. Deras erbjudande är en hamnkran med 
centrumlyft som lyfter med ett ok liknande den tidigare. 
Kranen är svängbar 360 grader med en arm som skjuter 
ut 6 m. På denna arm är det en flyttbar traversenhet. 
Höjden från mark är 12 m till lyftöglan med en lyftkapa-
citet på 20 ton. På toppen av kranen finns en monterad 
mastkran som har en höjd på 18 meter över mark.
Fundamentet till kranen kommer att utföras av Varbergs 
Anläggningsservice tillsammans med ideella krafter. 
Detta arbete startar snarast efter den 16 november.

Ny kran på Getterön Marina
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Getterön

För att spara papper och portokostnader ger Getterön Marina endast ut 
Hamnaktuellt via e-post. För att detta ska fungera måste vi ha din aktuella 
e-postadress. 
Du kan också hämta Hamnaktuellt på www.getteronmarina.se. 
Har du inte tillgång till digitala medier, då kan du hämta Hamnaktuellt på 
hamnkontoret

Sponsorer



Anders Dagefors

Vaktmästare

0340-849 80, anders@getteronmarina.se

Vakant Per-Åke Luindin

Administratör hamnkontoret
Den vakanta tjänsten kontaktas för bokning av 

sjösättning och upptag, administrerar och fördelar 
båtplatser, uppställningsplatser och mastplatser 

0340-849 80, perake@getteronmarina.se

Ekonom
Per-Åke arbetar med redovisning. 
Även kontakt för sponsringsfrågor.

Anders arbetar med hamnens underhåll samt 
transporterar båtar vi sjösättning och upptagning.

Personal

Styrelse

Kurt Edin

Styrelseordförande

070-379 78 60
ordf@getteronmarina.se

Leder styrelsens arbete, samt sköter externa 
kontakter och avtal. Företräder föreningen 

externt i allmänna frågor utanför ansvarsom-
rådena. Ansvar för utveckling av sponsor-

verksamheten. Ansvarar för brandskyddsor-
ganisation och utarbetar nödlägesplan.

Martin Corin

Sekreterare
Kallar till sammanträden, sammanställer 
dagordning samt upprättar protokoll vid 

styrelsens sammanträden samt ansvarar 
för föreningens IT-utveckling tillsammans 

med ansvarig suppleant. Ansvarig för 
medlemsregistret.

Martin Henningsson

Kassör

070-379 78 60

Ansvarar för handläggning och redovisning 
av ekonomiska frågor samt medverkar vid 
avtalshantering. Är också ansvarig för för-

säkringsfrågor och kontakter med sponsorer.

Hans Thomasson

Ledamot

070-323 06 60

Ansvarar för fastighetsförvaltning. Utarbetar 
budgetunderlag för investering och underhåll 

överstigande 25000 Kr. Leder och initierar 
underhåll och kontroll av mark, byggnader 
m.m. inkluderar VA, el, fiberanläggningar, 

renhållning och städning. Ansvarar för bygg-
nadernas larmanläggning.

Georg Nilsson

Ledamot

070-530 90 01

Ansvarar för intern och extern information, 
marknadsansvarig, administrerar hemsidan 
samt föreningens miljöfrågor och Blå Flagg 

kontakter. Ansvarar för kontakter med 
gästhamnsorganinstioner.

Anders Dagefors

Suppleant

070-538 16 82

Ansvarar för underhåll av bryggor, 
fördelning av båtplatser, drift av spolplatta, 

verkstad och inventarier m.m. samt 
ansvarig för maskinparken. 

Johan Wigelius

Ledamot, vice ordf.

070-654 64 32

Ansvarar för personal vaktorganisationen, 
bryggvärdar, vaktplikt och arbetsplikt, samt 

för drivmedelsanläggning. Planerar och 
leder underhåll och städning.

Jonas Lundström

Suppleant
Ansvarar för vinteruppställningsplatser, 

mastförvaringsplatser, husbilsställplatser, 
samt för rutiner för gäst- och husbilsavgifter, 
biljettautomater m.m. Upprättar debitering-
sunderlag för el, VA och övriga kostnader 

som skall fördelas för uppställningsplatsen.

070-404 00 82
sekreterare@getteronmarina.se

Styrelse

Personal

070-94 35 30
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Tack vare allas insats och medverkan i hamnens ar-
bete hålls konstnaderna nere på en hyggligt låg nivå.
Arbetet som nattvakt, renovering, underhåll m.m. 
sparar in mycket pengar som till slut till gynnar dig 
som medlem.
Skulle eventuellt dessa tjänster köpas skulle med-
lemskostnaderna behöva höjas med flera tusen 
kronor per medlem och år.
Därför är din och allas arbetsinsats i hamnen viktig.

Din arbetsinsats sparar pengar och är viktig

           
   Frivillig hjälp

           
   Rampen

Alla kommer att betala rampavgift?
Styrelsen föreslår att från och med nästa år kom-
mer alla som sjösätter eller tar upp båten vid ram-
pen att få betala rampavgift. Tidigare har du som 
äger båt på G och H bryggorna varit befridad från 
den kostnaden för två tillfällen. Som kompensation 
kommer det endast ske en begränsad höjning av 
avgifterna på G och H bryggorna.
Detta görs för att få en administrativ enkelhet av 
hanteringen. 

           
   Avgifter 2022

Inför 2022 räknar styrelsen med en allmän 
prisökning på c:a 2,0 -2,5%. Detta innebär att 
man föreslår en höjning med 2% på en hel del 
avgifter. 
Årets investering av en ny kran för 
2 000 000:- måste också finansieras. Därför fö-
reslås en höjing av bl.a. båtplatsavgifterna med 
ytterligare 4%. 

Nya avgifter 2022
Med hjälp av bidraget på en miljon kronor från 
Sparbanksstiftelsen har man kunnat begränsa 
höjningar till en förhållandevis låg nivå.
Informationen om avgifterna läggs ut på 
www.getteronmarina.se 
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     Gäster i sommar

Många gäster i sommar
I år har antalet gäster ökat rejält igen. Naturligtvis  
beroende på lättnader i coronarestriktionerna.

Ser man bara på gästerna under juni till augusti 
har husbilarna ökat med 42% (1247 nätter/bil) 
och båtarna med 44% (670 nätter/båt) gentemot 
förra året. Räknar man om detta i motsvarande 
hotellnätter så är det 5442 övernattningar.

För Getterön Marina är detta en god inkomstkälla 
och med sitt goda renume får vi hoppas att gäs-
terna kommer tillbaka även nästa sommar.

Även under kommande vinterhalvår kommer 
medlemsparkeringen att användas som quick-
stop för husbilar

           
      Masten på

Står din båt uppställd med masten 
på i vinter?
Vagnen/vaggan måste då vara uppallad vid 
ytterhörnen och kölen skall vara fixerad. Si-
dostöttorna måste ha en kraftig konstruktion. 
Komplettera gärna med extra stöttor.

Alla segel skall vara nedmonterade. (Undanta-
get rullstor). Lasyjacks skall tas bort från mast 
och bom. Alla flagglinor skall vara urdragna. 
Spinnackerbom skall vara borttagen. Vira 
dirken (en tunn lina rekomenderas ej) hårt runt 
akterstaget med många varv. Vira 1 st genu-
afall (en tunn lina rekomenderas ej) hårt runt 
förstaget med många varv, detta kan begränsa 
att staget kommer i självsvängning. Segelslips 
dras i mastrännan med hjälp av storfallet. Detta 
skall vara så långt att blåsljud i likrännan förhin-
dras (krav från Miljö och Hälsovårdsmyndighe-
ten).

 Alla övriga fall och linor etc skall släppas upp i 
i topp eller tas bort. Inga fritt hängande linor får 
förekomma. Du tar sedan ned dina uppsläppta 
fall med en båtsmansstol eller mastkranen.

Se också till att försäkringen täcker eventuella 
skador som kan hänföras till vinterförvarad båt 
med masten på.
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Uppställningsplatsen är avsedd för vinterförvaring av båtar, endast i undantagsfall 
tillåts båtar uppställda sommartid. Båtar som inte varit sjösatta i tre år kommer att 
få sin uppställningsplats uppsagd och bli avvisad. Styrelsen kan bevilja längre tid 
om särskilda skäl föreligger.

Under vintern
Placering av båten skall ske på plats efter anvisning av Getterön Marinas personal. 
Om Du har presenningstäckning se till att alla ytor är sträckta och inte fladdrar i 
vinden.

Under sommaren
För platserna 1-157
Placera vagn eller bock i ”rutan”. All täcknings- och pallningsmaterial placeras på 
vagnen/bocken. Avlägsna all övrigt ”material”.

För platserna 158-168 
Endast båtar med vagnar placeras på dessa platser. Platsen skall enligt avtal 
med kommunen vara avstädad under tiden 1 maj till 31 aug. Vagnarna med övrig 
utrustning placeras på anvisad plats.

Uppställning med mast
Önskar du vinterförvara båten med masten på skall du meddela detta till hamnkon-
toret senast den 1 september. Då får du en anvisad plats. Båtvagn eller båtvaggan 
ska vara utförd och uppställd med extra stabilitet för att eliminera risker vid hårda 
vindar. Vagnen/vaggan skall vara uppallad vid ytterhörnen och kölen måste fixeras. 
Sidostötterna måste ha en kraftig konstruktion. Komplettera gärna med extra stötter. 
Fall och linor ska vara noggrant sträckta och masten måste också kompletteras 
med skydd som förhindrar oljud från likrännan. Se också till att din försäkring täcker 
eventuella skador som kan hänföras till båt vinterförvarad med masten på.

Kostnaden för el ingår i årsavgiften för uppställningsplatsen och avser el för 
handverktyg och dylikt.
Om någon båtägare önskar större uttag av el för exempelvis reparationsarbeten, 
uppvärmning eller dylikt kan detta ske efter separat mätning och kostnadsregler-
ing. Kontakta hamnkontoret.

OBS! Inkoppling av el får endast ske då båtägaren är närvarande.

Försäkring
Alla båtar som står uppställda på området skall vara försäkrade.

Regler för uppställning av båtar på GM:s uppställningsplats

• Vid anmälan får man välja om man vill betala medlemslån eller inte.
• Den som väljer medlemslån placeras i lista 1 efter anmälningsdatum. Övriga 

placeras i lista 2 efter anmälningsdatum.
• Vilande medlem, som önskar båtplats på nytt, placeras i lista 1 med det 

datum han anmäler önskemål om båtplats.

Bestämmelser angående kölistor

• Den i lista 1 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det 
ursprungliga anmälningsdatumet.

• Den i lista 2 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det 
datum han tackar nej.

• Om köplats avgiften inte betalas styrks man automatiskt från listan.

Beslutat vid allmänt medlemsmöte 2005-11-24 och gällande från och med 
arbetsåret 2006.

Vakt/Arbetsplikten är en del av vår förenings förmåga att tillhandahålla billiga och 
bra båtplatser för medlemmarna. Vi kan inte räkna med att vår egen personal 
skall hinna med allt eller att vi skall kunna ta kostnaderna för inhyrd personal för 
större reparationer och nyprojekt. Plikttjänsten måste därför ses som en del av 
båtplatsavgiften.

Reglerna är uppställda i enlighet med stadgarnas § 30 och styrelsens beslut om 
att fastställa regler för hantering av plikttjänstgöring för medlemmarna.

§30 ”Alla som har båtplats inom område som GM disponerar skall fullgöra under-
hållstjänst i den omfattning som styrelsen fastställer. Underhållstjänsten omfattar 
utöver vakttjänstgöring även underhålls- och anläggningsarbete. Styrelsen beslu-
tar även om friköpsavgift för de medlemmar som inte fullgör sin underhållstjänst”

1. Vaktplikten omfattar ca 8 timmar per år och medlem. Planeras säsongvis 
och meddelas medlemmarna vid vårens utskick.

2. Arbetsplikten beräknas till ca 6 timmar per år och utförs efter individuell 
kallelse. Styrelsen kallar skriftligt eller muntligt vid behov av arbetsinsats. 
Om medlem inte kan delta vid aktuellt tillfälle sker ny kallelse vid nästföl-
jande tillfälle. Om plikttjänstgöring då ej kommer till stånd är det medlem-
mens skyldighet att på eget initiativ föreslå tidpunkt för utförande av plikten. 
Har detta ej skett under säsongen behandlas medlemmen enl. punkt 6 
nedan.

3. Medlemmarna ges möjlighet att friköpa plikten helt eller delvis. Meddela 
hamnkontoret senast 31 mars innevarande år. Använd bifogad talong.

4. Möjligheter att via läkarintyg bli befriad från plikt tillämpas inte från och med 
2004. Tjänstgöring med lättare uppgifter alternativt anhörig/övrig besättning 
utför pliktkravet.

5. Plikterna värderas förverksamhetsåret 2016 till 1.700 kr för vaktplikt och 
1.500 kr för arbetsplikt. Beloppen betalas via faktura så snart ansökan om 
friköp inkommit.

Getterön Marina – vakt och arbetsplikt

6. Om medlem utan att meddela uteblir från planerad aktivitet ökas värderingen 
till 3.400 kr för vaktplikt resp. 3.000 kr för arbetsplikt.

7. Den ekonomiska regleringen av pliktskyldighet enligt 5 och 6 ovan kommer 
vid eventuell utebliven betalning att regleras via medlemslånet.

8. Om behov av plikttjänstgöring inte krävs för alla medlemmar under året 
skall de som inte blir kallade ej belastas med ekonomisk reglering. Dessa 
blir istället förstaval vid kommande kallelse och långsiktig rättvis fördelning 
eftersträvas.

9. Arbetsplikten omfattar att delta i underhållsarbete, projektarbete, administra-
tivt arbete eller liknande, tjänstgöra i arbetsgrupper eller styrelsearbete.

Vakt/Arbetsplikten är en del av vår förenings förmåga att
tillhandahålla billiga och bra båtplatser för medlem-
marna. Vi kan inte räkna med att vår egen personal
skall hinna med allt eller att vi skall kunna ta kostna-
derna för inhyrd personal förstörre reparationer och ny-
projekt. Plikttjänsten måste därför ses som en del av
båtplatsavgiften.

Reglerna är uppställda i enlighet med stadgarnas § 30
och styrelsens beslut om att fastställa regler för hante-
ring av plikttjänstgöring för medlemmarna.

§30 ”Alla som har båtplats inom område som GM dispo-
nerar skall fullgöra underhållstjänst i den omfattning som
styrelsen fastställer. Underhållstjänsten omfattar utöver
vakttjänstgöring även underhålls- och anläggningsar-
bete. Styrelsen beslutaräven om friköpsavgift för de 
medlemmar som inte fullgör sin underhållstjänst”

1. Vaktplikten omfattar ca 8 timmar per år och medlem.
Planeras säsongvis och meddelas medlemmarna vid vå-
rens utskick.

2. Arbetsplikten beräknas till ca 6 timmar per år och ut-
förs efter individuell kallelse. Styrelsen kallar skriftligt
eller muntligt vid behov av arbetsinsats. Om medlem
inte kan delta vid aktuellt tillfälle sker ny kallelse vid
nästföljande tillfälle. Om plikttjänstgöring då ej kommer
till stånd är det medlemmens skyldighet att på eget ini-
tiativ föreslå tidpunkt för utförande av plikten.Har detta ej
skett under säsongen behandlas medlemmen enl. punkt
6 nedan.

3. Medlemmarna ges möjlighet att friköpa plikten helt
eller delvis. Meddela hamnkontoret senast 31 mars inne-
varande år. Använd bifogad talong.

4. Möjligheter att via läkarintyg bli befriad från plikt tilläm-
pas inte från och med 2004. Tjänstgöring med lättare
uppgifter alternativt anhörig/övrig besättning utför plikt-
kravet. 

5. Plikterna värderas för verksamhetsåret 2017 till 1.700
kr för vaktplikt och 1.500 kr för arbetsplikt. Beloppen be-
talas via faktura så snart ansökan om friköp inkommit.

6. Om medlem utan att meddela uteblir från planerad ak-
tivitet ökas värderingen till 3.400 kr för vaktplikt resp.
3.000 kr för arbetsplikt.

7. Den ekonomiska regleringen av pliktskyldighet enligt 5
och 6 ovan kommer vid eventuell utebliven betalning att
regleras via medlemslånet.

8. Om behov av plikttjänstgöring inte krävs för alla med-
lemmar under året skall de som inte blir kallade ej bela-
stas med ekonomisk reglering. Dessa blir istället
förstaval vid kommande kallelse och långsiktig rättvis för-
delning eftersträvas.

9. Arbetsplikten omfattar att delta i underhållsarbete, pro-
jektarbete, administrativt arbete eller liknande, tjänstgöra
i arbetsgrupper eller styrelsearbete.

Getterön Marina – vakt och arbetsplikt

Friköp av vakt/arbetsplikt 2017

Medlem:.............................................................. Båtplats:.................

Jag önskar friköpa:

Vaktplikt: Arbetsplikt:

Talongen avskiljs och sändes till:
Getterön Marina, Änggärdevägen 1, 43293, Varberg.
E-post: info@getteronmarina.se
Eller i brevlådan vid hamnkontoret.

OBS! Anmälan ska vara inlämnad senast 31 mars.

Talongen för friköp finner du på  
www.getteronmarina.se under “medlemsinfo”

Uppställningsplatsen är avsedd för vinterförvaring av båtar, endast i undantagsfall
tillåts båtar uppställda sommartid. Båtar som inte varit sjösatta i tre år kommer att
få sin uppställningsplats uppsagd och bli avvisad. Styrelsen kan bevilja längre tid
om särskilda skäl föreligger.

Under vintern
Placering av båten skall ske på plats efter anvisning av Getterön Marinas personal.
Om Du har presenningstäckning se till att alla ytor är sträckta och inte fladdrar i
vinden.
Under 
sommaren
För platserna 1-157
Placera vagn eller bock i ”rutan”. All täcknings- och pallningsmaterial placeras på
vagnen/bocken. Avlägsna all övrigt ”material”.

För platserna 158-168
Endast båtar med vagnar placeras på dessa platser. Platsen skall enligt avtal
med kommunen vara avstädad under tiden 1 maj till 31 aug. Vagnarna med övrig
utrustning placeras på anvisad plats.

Kostnaden för el ingår i årsavgiften för uppställningsplatsen och avser el för
handverktyg och dylikt.
Om någon båtägare önskar större uttag av el för exempelvis reparationsarbeten,
uppvärmning eller dylikt kan detta ske efter separat mätning och kostnadsreglering.
Kontakta hamnkontoret.

OBS! Inkoppling av el får endast ske då båtägaren är närvarande.

Uppställning med mast
Önskar du vinterförvara båten med masten på skall du meddela detta till hamnkontoret
senast den 1 september. Då får du en anvisad plats. Båtvagn eller båtvaggan
ska vara utförd och uppställd med extra stabilitet för att eliminera risker vid hårda
vindar. Vagnen/vaggan skall vara uppallad vid ytterhörnen och kölen måste fixeras.
Sidostötterna måste ha en kraftig konstruktion. Komplettera gärna med extra stötter.
Fall och linor ska vara noggrant sträckta och masten måste också kompletteras
med skydd som förhindrar oljud från likrännan. 
Alla segel skall vara nedmonterade. (Undantaget rullstor). Lasyjacks skall tas bort från mast 
och bom. Alla flagglinor skall vara urdragna. Spinnackerbom skall vara borttagen. Vira dirken 
(en tunn lina rekomenderas ej) hårt runt akterstaget med många varv. Vira 1 st genuafall (en 
tunn lina rekomenderas ej) hårt runt förstaget med många varv, detta kan begränsa att staget 
kommer i självsvängning. Segelslips dras i mastrännan med hjälp av storfallet. Detta skall 
vara så långt att blåsljud i likrännan förhindras. Alla övriga fall och linor etc skall släppas upp i 
i topp eller tas bort. Inga fritt hängande linor får förekomma. Du tar sedan ned dina uppsläppta 
fall med en båtsmansstol eller mastkranen. 

Försäkring
Alla båtar som står uppställda på området skall vara försäkrade
Se också till att din försäkring täcker eventuella skador som kan hänföras till båt vinterförvarad 
med masten på.

Två trotjänare lämnar sin anställning 
på Getterön Marina
Per-Åke Lundin har efter många års anställning aviserat att han 
inom det närmaste halvåret vill lämna sin 20 %-iga ekonomi-
tjänst.
I samband med det har styrelsen beslutat att se över både 
denna tjänst samt den tjänst vi idag hyr in från Föreningsservi-
ce i form av Angela. Det innebär att vi kommer slå ihop dessa 
båda tjänster till en kombinerad kanslist/ekonomitjänst med 
målet att ha kontoret bemannat måndag till fredag. 
Anders Dagefors tjänst påverkas inte.

Angela, som under många år varit alla medlemmars kontaktperson med 
föreningen, kommer vi alla att sakna och vi önskar henne en fin framtid med 
nya uppgifter.

Per-Åke kommer vi att fortsätta  möta i hamnen som medlem och inte en 
mix av anställd/medlem och som många gånger funnits till hands 24/7 för att 
svara på frågor från styrelsen.

           
    Personal

           
    Quickstop

Quickstop, parkering för husbilar 
i vinter
Även denna vinter kommer Getterön 
Marina erbjuda sina husbilsgäster att 
besöka Getterön och Varberg.
Quickstop är en enklare parkeringsplats 
för husbilar, där man erbjuder parkering 
under max 20 timmar samt ett husbils-
medlemsskap.
Platsen som används är föreningens 
medlemsparkering. 
Getterön Marinas quickstop kommer att 
öppnas så snart alla upptagningar är kla-
ra och vara öppen fram till sjösättnings-
starten 2022.


